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Obrazec: KMETIJSKA 
GOSPODARSTVA - NALOŽBE 

 
 

VLOGA ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 

OBČINI ROGATEC  V  LETU 2015 
 
 
POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA 
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO 
Podukrep POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV  
 
 
PODATKI O VLAGATELJU 

 

Ime in priimek nosilca oz. 
naziv kmetijskega 
gospodarstva: 

 Identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva            
KMG – MID: 
                    
100_______________ 

Ime in priimek odgovorne 
osebe (pravna oseba): 

 
 

Naslov/sedež:  

Telefon / e-pošta:  

Davčna številka  

 
TRR št.  

Banka, pri kateri je odprt 
račun:  

 

OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI, ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH          
 
A. Osnovni podatki o kmetiji  
 
 
Velikost kmetije (najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin)*: 
 
 
Dejavnost, ki se odvija na kmetiji:  
 
 

* Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:  
o 1 ha njiv ali vrtov ali 
o 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 
o 4 ha pašnikov ali 
o 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali ostalih trajnih nasadov ali 
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Obrazec: KMETIJSKA 
GOSPODARSTVA - NALOŽBE 

o 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu, 
o 200 m² proizvodnih površin pri pridelavi gob,….  

 
B. Lokacija naložbe 
 
Občina: Rogatec 
Kraj oz. naslov lokacije naložbe1  

Terminski plan naložbe 

Začetek izvajanja2 
 

Konec izvajanja3 

 
  

 
1
 Če gre za naložbe v stroje, opremo ipd. se navede stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja. 

2
 Datum pričetka izvajanja investicije oz. naložbe ne sme biti pred datumom oddaje vloge. 

3 
Konec izvedbe investicije oz. naložbe mora biti najkasneje 31.10.2015 (ob oddaji zahtevka). 

 
C. Opis naložbe  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
D. Upravičeni stroški (ustrezno obkrožite): 

− stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov 
(stroški materiala in storitev); 

− stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; 
− stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; 
− stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; 
− stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 

(protitočne mreže, prva postavitev in obnova ekstenzivnih travniških sadovnjakov 
visokodebelnih sadnih sort za zaščito proti eroziji …); 

− stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk. 

 
F. Specifikacija upravičenih stroškov 
 

Vrsta upravičenega stroška* Vrednost brez DDV v EUR Vrednost z DDV v EUR 
   

   

   

   

   

   

SKUPAJ:   

 
*Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe, ki se morajo 
glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva (ponudba oz. predračun mora glasiti na realno 
vrednost, upravičenci naj prijavijo tisto vrednost investicije, ki jo bodo dejansko realizirali in zanjo lahko 
dostavili dokazilo o izvedbi oz. račun, katerega višina naj bo enaka predračunu, lastna vlaganja se ne 
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Obrazec: KMETIJSKA 
GOSPODARSTVA - NALOŽBE 

sofinancirajo). Pri izračunu višine zneska sofinanciranja se upoštevajo zneski brez DDV. Pomoč se 
ne dodeli za DDV. Pomoč se odobri le za investicije, ki se izvajajo na območju občine Rogatec.  
 
G. Finančna konstrukcija 
 

Viri financiranja Višina v EUR Delež v % 
Posojilo/jamstvo/vračljivi 
predujem  

  

Lastna sredstva   

Nepovratna sredstva Občine 
Rogatec 

  

SKUPAJ   

 
 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

− ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo, ki se mora glasiti na ime nosilca 
kmetijskega gospodarstva (ponudba oz. predračun mora glasiti na realno vrednost, 
upravičenci naj prijavijo tisto vrednost investicije, ki jo bodo dejansko realizirali in 
zanjo lahko dostavili dokazilo o izvedbi oz. račun, katerega višina naj bo enaka 
predračunu, lastna vlaganja se ne sofinancirajo),  

− zbirna vloga za neposredna plačila (subvencijska vloga) za leto 2015  Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, 

− za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči, 

− ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno, 

− projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, 
− mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi kmetijska 

svetovalna služba, v primeru, da je investicija večja od 30.000,00 EUR. 
 
 
 
Datum:__________ 
 
 

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 
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Obrazec: KMETIJSKA 
GOSPODARSTVA - NALOŽBE 

IZJAVE VLAGATELJA 
 
Izjavljam, da: 
 

1. je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni podjetje v 
težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da ima v času 
oddaje vloge v lasti ali zakupu 1 ha kmetijskih površin 

2. sem seznanjen, da se državna pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014 

3. za isti namen, kot ga navajam v vlogi, nisem pridobil občinskih sredstev v zadnjih 5 
letih 

4. ne prejemam oz. nisem v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz 
drugih javnih virov 

5. kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi 
predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito 
in nezdružljivo z notranjim trgom 

6. se naložba izvaja na območju občine Rogatec 
7. so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter 

da sem seznanjen s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; 
seznanjen sem tudi z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobim 
nezakonito ali porabim nenamensko, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi ter da v tem primeru ne morem pridobiti novih sredstev iz naslova 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 še naslednji 2 leti 

8. nisem pričel z izvedbo naložbe 
9. bo naložba izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi 
10 bo investicija zaključena pred izplačilom sredstev 
11 bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za 

odobritev pomoči po javnem razpisu, hranil še najmanj 10 let po izplačilu sredstev 
12 za namen razpisa dovoljujem Občini  Rogatec pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 

 

 

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno 
odgovarjam. 
 
 
 
Datum:__________ 
 
 

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 
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Obrazec: KMETIJSKA 
GOSPODARSTVA - NALOŽBE 

OBČINA ROGATEC 
POT K RIBNIKU 4 
3252 ROGATEC 
 
 
 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 
 

 

Ime in priimek/ naziv vlagatelja: ______________________________________________ 

Naslov/sedež:   ____________________________________________________________ 

TRR št.  __________________________________________________________________ 

Odprt pri banki: ___________________________________________________________ 

Davčna številka:  __________________________________________________________ 

 

Na podlagi sklepa št. ______________________________ z dne ____________________ 

ter Pogodbe o sofinanciranju št. ___________________________________, z dne 

________________, vlagam zahtevek za nakazilo odobrenih sredstev, v višini 

________________ EUR. 

 
Izjavljam, da vse kopije dokazil ustrezajo originalom. 
 
 
Priloge: 

− dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih, 
ki se glasijo na naziv ime nosilca kmetijskega gospodarstva) 

 
 
 
Datum:__________ 
 

Žig:            Podpis vlagatelja: 
 
       _____________________ 

 
 
 
 
 
 
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen Občini 
Rogatec do 31.10.2015. 

 


